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Samråd och granskning av detaljplan för 
verksamheter vid Östergärde Industriväg 
inom stadsdelen Björlanda  

Förslag till beslut  
I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om detaljplan för verksamheter vid Östergärde Industriväg 

inom stadsdelen Björlanda i Göteborg.  

 

2. Låta granska detaljplan för verksamheter vid Östergärde Industriväg inom 

stadsdelen Björlanda i Göteborg. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra markanvändning för industri och kontor på 

mark som idag är planlagd för Handel och Kontor samt utöka byggrätten.  Detaljplanen 

upprättas med standard planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). 

Planområdet är beläget vid korsningen Östergärde Industriväg/Björlandavägen, öster om 

Hisingsleden, och söder om befintliga bebyggda industrifastigheter vid Östergärde 

Industriväg. 

Planen medger en större byggnadsarea och byggnadshöjd jämfört med gällande plan. 

Planen innebär att byggrätten utökas till största sammanlagda byggnadsarea på 5800 

kvadratmeter (kvm). Den utökade byggrätten motsvarar 46 % av fastighetsstorleken, i 

gällande plan utgör byggrätten 30 % byggnadsarea av fastighetens storlek. 

Allmänna markintressen bedöms ej bli påverkade av aktuell plan då marken redan är 

planlagd som kvartersmark. En smal remsa allmänplats närmast Östergärde Industriväg 

övergår till kvartersmark. Markremsan bedöms inte ha något allmänt intresse utifrån 

särskilda natur- eller rekreativa värden, eller andra betydande värden utifrån ett 

ekosystemtjänstperspektiv. Strandskyddsområdet kring Osbäcken bedöms inte påverkas 

negativt av planens genomförande. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Fastighetskontoret bedömer i detta tidiga skede att projektets ekonomi är i balans. 

Fastighetskontorets beräkningar visar ett positivt projektnetto på grund av 

markförsäljning.  

Stadsbyggnadskontoret 
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Kontoret har i övrigt inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

De miljömål som planförslaget främst berör är:  

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning: 

Detaljplanen möjliggör markanvändning för industri och kontor i ett läge i utkanten av 

Göteborg, vilket kan leda till ökade transporter och ökade mängder koldioxid. Gällande 

plan medger handel och kontor, vilket i dagsläget alstrar mer transporter jämfört med 

industri och kontor. Aktuell plan kan bidra till minskade transporter jämfört med den 

gällande planen. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser inkl grundkarta och illustrationsritning 

2. Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 

Övriga handlingar 

3. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 

4. Mobilitets och parkeringsutredning 
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Ärendet  
Byggnadsnämnden föreslås besluta att samråd och granskning kan genomföras avseende 

detaljplan för Verksamheter vid Östergärde Industriväg inom stadsdelen Björlanda i 

Göteborg. Samråd kan genomföras under första kvartalet 2020 och granskning under 

andra/tredje kvartalet 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget vid korsningen Östergärde Industriväg/Björlandavägen, öster om 

Hisingsleden, och söder om befintliga bebyggda industrifastigheter vid Östergärde 

Industriväg. Syftet med planen är att möjliggöra Industri och Kontor. Planen medger en 

större byggnadsarea och byggnadshöjd vilket innebär att större byggnadsvolymer kan 

byggas jämfört med gällande plan. Planen innebär att byggrätten utökas till största 

sammanlagda byggnadsarea på 5800 kvadratmeter (kvm). Den utökade byggrätten 

motsvarar 46 % av fastighetsstorleken, i gällande plan utgör byggrätten 30 % 

byggnadsarea av fastighetens storlek. 

De viktigaste stadsbyggnadsidéerna i förslaget är att byggnadernas höjd och volym, inom 

planområdet, ska förhålla sig till intilliggande industriområde och till sammanhanget med 

natur- och rekreationsområdet som går ut till kusten. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan, akt FIIac-3614, anger handel och kontor. Genomförandetiden har 

gått ut.  

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Bakgrund och förändringar  

Byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked 2015-09-29, för detaljplan för 

Verksamheter vid Östergärde Industriväg, och att införa projektet i produktionsplanen för 

år 2017. Ett förslag till samrådshandling har tagits fram.  

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med standard planförfarande och antas av 

Byggnadsnämnden.  

Miljöpåverkan 

Kommunen har bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvens-

beskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen kommer att 

stämmas av med länsstyrelsen 24 januari 2020. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Detaljplanen innebär att nuvarande markanvändning enligt gällande detaljplan ändras från 

handel och kontor till industri och kontor, dvs en inte lika personintensiv 

markanvändning. Redan ianspråktagen mark kan bebyggas och användas i större 

omfattning jämfört med gällande detaljplan, vilket är yteffektivt och resurseffektivt för 

samhällets gemensamma investeringar och tillgångar. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Volymerna motsvarar delar av befintlig industribebyggelse vid Östergärde Industriväg, i 

storlek, och de bedöms komplettera bebyggelsemiljön i denna del av Göteborg. 

Parkeringsyta i garage, för kontorsändamål, ingår i bruttoarean för kontor i och med att 

den upptar så pass stor andel yta och därmed påverkar möjlig exploateringsgrad inom 

planområdet. 

Allmänna markintressen bedöms ej bli påverkade av aktuell plan då marken redan är 

planlagd som kvartersmark. En smal remsa allmänplats närmast Östergärde Industriväg 

övergår till kvartersmark. Markremsan bedöms inte ha något allmänt intresse utifrån 

särskilda natur- eller rekreativa värden, eller andra betydande värden utifrån ett 

ekosystemtjänstperspektiv. 

Planförslaget med föreslagen dagvattenhantering bedöms inte påverka Osbäckens 

möjligheter att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer för vatten, enligt dagvatten- och 

skyfallsutredningen.  

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


